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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Dostawy obudowy chodnikowej łukowej podatnej z kształtownika typu V oraz stropnic prostych 
z kształtownika typu KO i V na potrzeby Południowego Koncernu Węglowego S.A.” 

 

 
INFORMACJA O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓ W ZAMÓWIENIA  

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 
Zamawiający - Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, dokonuje zmiany Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy obudowy chodnikowej łukowej 
podatnej z kształtownika typu V oraz stropnic prostych z kształtownika typu KO i V na potrzeby 
Południowego Koncernu Węglowego S.A.”. 

Zmianie ulegają następujące zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

1) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia - Załącznik nr 4 do SIWZ- Projekt umowy poprzez dodanie w § 3 ust. 9 
o brzemieniu: 
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zakupów towarów, o których mowa w 
§ 1 ust 1,  według swoich potrzeb, w związku z czym łączna wartość towarów zakupionych 
na podstawie niniejszej umowy moŜe być niŜsza niŜ określona w § 3 ust. 2 i Wykonawcy nie 
będą z tego tytułu przysługiwały jakiekolwiek roszczenia, w szczególności odszkodowawcze. 
Strony ustalają jednak, Ŝe łączna wartość towarów zakupionych przez Zamawiającego od 
Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie będzie niŜsza niŜ 60% wartości określonej w 
§ 3 ust. 2 oraz w skali jednego kwartału nie będzie niŜsza niŜ 10% wartości określonej w § 3 
ust. 2  .” 

2) Zamawiający dokonuje zmiany treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia sekcja XVI. Dopuszczalne zmiany w umowie, lit. c) oraz załącznika nr 4 do 
SIWZ- Projekt umowy § 3 ust. 8, które otrzymują brzmienie: 

„Na podstawie przepisu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst 
Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zm.), Zamawiający przewiduje moŜliwość 



 

dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie cen jednostkowych określonych w 
załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz określa warunki takiej zmiany następująco: 

1.  Indeksacja cen nastąpi w oparciu o miesięczne wskaźniki cen produkcji sprzedanej  
wyrobów przemysłowych - Ŝeliwo, stal i Ŝelazostopy, publikowane na stronach 
internetowych Głównego Urzędu Statystycznego w dziale Ceny w Gospodarce 
Narodowej (http://www.stat.gov.pl/gus/ceny_handel_PLK_HTML.htm pozycja  nr 7). 

2. Ceny zawarte w umowie będą indeksowane nie częściej niŜ raz na kwartał. 
3. KaŜdy kwartał obejmować będzie 3 kolejne miesiące następujące po  miesiącu 

bazowym. 
4. Za miesiąc bazowy (W0) przyjmuje się miesiąc, w którym zostały otwarte oferty 

przetargowe.  
5. Kwartalny wskaźnik średniej zmiany cen Ŝeliwa, stali i Ŝelazostopów liczony będzie w 

oparciu o miesięczne wskaźniki zmian cen Ŝeliwa, stali i Ŝelazostopów z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania,  
według wzoru: 

 
                 W1 + W2 + W3 

                  Wk =  ----------------------  – W0 
                                       3 

            gdzie:  
W0 = 100 – miesiąc bazowy, 
W1  – miesięczny wskaźnik zmian cen Ŝeliwa, stali i Ŝelazostopów w pierwszym 

miesiącu kwartału w stosunku do miesiąca bazowego, 
W2  – miesięczny wskaźnik zmian cen Ŝeliwa, stali i Ŝelazostopów w drugim miesiącu   

kwartału w stosunku do miesiąca bazowego, 
W3  – miesięczny wskaźnik zmian cen Ŝeliwa, stali i Ŝelazostopów w trzecim  miesiącu 

kwartału w stosunku  do miesiąca bazowego, 
6. Miesięczne wskaźniki  zmian cen Ŝeliwa, stali i Ŝelazostopów wyliczane będą  w 

stosunku do miesiąca bazowego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie 
z matematycznymi zasadami zaokrąglania, według wzorów: 

 
W1 = W x (C1/100), 
 
W2 = W1 x (C2/100), 
 
W3 = W2 x (C3/100), 
 
gdzie:  
W –  miesięczny wskaźnik zmian cen Ŝeliwa, stali i Ŝelazostopów w odniesieniu do  

ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału, dla pierwszego kwartału 
następującego po miesiącu bazowym wskaźnik W = W0 = 100, 

C1 –  miesięczny wskaźnik  dla pierwszego miesiąca kwartału cen produkcji sprzedanej  
wyrobów przemysłowych - Ŝeliwo, stal i Ŝelazostopy, publikowany na stronach 
internetowych Głównego Urzędu Statystycznego w dziale Ceny w Gospodarce 
Narodowej (http://www.stat.gov.pl/gus/ceny_handel_PLK_HTML.htm pozycja  nr 
7), 

C2 –  miesięczny wskaźnik  dla drugiego miesiąca kwartału cen produkcji sprzedanej  
wyrobów przemysłowych - Ŝeliwo, stal i Ŝelazostopy, publikowany na stronach 



 

internetowych Głównego Urzędu Statystycznego w dziale Ceny w Gospodarce 
Narodowej (http://www.stat.gov.pl/gus/ceny_handel_PLK_HTML.htm pozycja  nr 
7), 

C3 –  miesięczny wskaźnik  dla trzeciego miesiąca kwartału cen produkcji sprzedanej  
wyrobów przemysłowych - Ŝeliwo, stal i Ŝelazostopy, publikowany na stronach 
internetowych Głównego Urzędu Statystycznego w dziale Ceny w Gospodarce 
Narodowej (http://www.stat.gov.pl/gus/ceny_handel_PLK_HTML.htm pozycja  nr 
7). 

7. Kwartalny wskaźnik indeksacji cen Ŝeliwa, stali i Ŝelazostopów w stosunku do 
miesiąca bazowego  wyliczany będzie, wg wzoru: 
 
Wi = 1 + 0,7*Wk/100  
 
gdzie: 

  Wk -   kwartalny wskaźnik średniej zmiany cen Ŝeliwa, stali i Ŝelazostopów, 
0,7 – współczynnik ryzyka Zamawiającego z tytułu wzrostu cen stali na rynku, 

odpowiadający udziałowi kosztów surowca (stali) w cenie wyrobu, 
8. Indeksacja będzie obowiązywać po 14 dniach  od daty publikacji danych przez Główny 

Urząd Statystyczny (data na stronie internetowej: 
http://www.stat.gov.pl/gus/ceny_handel_PLK_HTML.htm  pozycja nr 7, kolumna 3), 
które obejmują ostatni miesiąc zamykający kolejny kwartał, pod warunkiem, Ŝe 
obliczony kwartalny wskaźnik średniej zmiany cen Ŝeliwa, stali i Ŝelazostopów w 
stosunku do miesiąca bazowego przekroczy ± 5. 

9. Indeksacja cen jednostkowych określonych w umowie zostanie wprowadzona aneksem 
do umowy sporządzonym przez zainteresowaną stronę. Nowe ceny jednostkowe 
obowiązywać będą dla dostaw realizowanych od momentu indeksacji z wyłączeniem 
dostaw realizowanych na podstawie pisemnych zamówień Zamawiającego 
otrzymanych przez Wykonawcę przed dniem indeksacji.  

10. Ceny jednostkowe określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy będą ulegać 
kolejnej indeksacji po 14 dniach od daty opublikowania przez Główny Urząd 
Statystyczny miesięcznego wskaźnika cen produkcji sprzedanej  wyrobów 
przemysłowych - Ŝeliwo, stal i Ŝelazostopy, za ostatni miesiąc zamykający kolejny 
kwartał, pod warunkiem, Ŝe obliczony kwartalny wskaźnik średniej zmiany cen Ŝeliwa, 
stali i Ŝelazostopów w stosunku do miesiąca bazowego przekroczy ± 5. W przypadku, 
gdy obliczony kwartalny wskaźnik średniej zmiany cen Ŝeliwa, stali i Ŝelazostopów w 
stosunku do miesiąca bazowego nie przekroczy ± 5, w kolejnym kwartale będą 
obowiązywać ceny z oferty przetargowej. 

11. Nowe ceny jednostkowe obowiązujące w następnym kwartale wyliczane będą wg 
wzoru: 
 
Cji = Cjo * Wi 
 
gdzie: 
Cji – nowa cena jednostkowa towaru, 
Cjo – ofertowa cena jednostkowa towaru, 
Wi – kwartalny wskaźnik indeksacji cen Ŝeliwa, stali i Ŝelazostopów w stosunku do 

miesiąca bazowego.” 
 



 

W związku z dokonaną zmianą treści SIWZ Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania 
ofert określonego w sekcji XI ust. 4 SIWZ z „do dnia 07.12.2009 r. do godz. 08.00” na „do dnia 
14.12.2009 r. do godz. 08.00”. Zamawiający dokonuje zmiany terminu otwarcia ofert określonego 
w sekcji XI ust. 6 SIWZ z „dnia 07.12.2009 r. o godz. 09.00” na „dnia 14.12.2009 r. o godz. 
09.00”. Miejsce składania ofert oraz otwarcia ofert nie ulegają zmianie. 


